
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2014/200390]

8 JANUARI 2014. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. —
Besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22 augustus 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan
de algemeen directeur en de afdelingshoofden

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 38;

Gelet op de statuten, artikel 35;
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,

artikel 10 en artikel 11;
Gelet op het besluit van 22.08.2006 van de gedelegeerd bestuurder betreffende de delegatie van bevoegdheden aan

de algemeen directeur en de afdelingshoofden, verder genoemd het subdelegatiebesluit;
Gelet op het onderbrengen van de dienst HR bij de stafdiensten;
Overwegende dat een aantal technische aanpassingen en actualisaties zich aan het subdelegatiebesluit opdringen;
Gelet op alle hogere akten en overwegingen samengelezen,

Besluit :

Artikel 1. § 1. In artikel 7, § 1, 1o en in artikel 12, § 1, 1o van het subdelegatiebesluit worden de woorden ″openbare
aanbesteding betreft of een algemene offerteaanvraag″ vervangen door de woorden ″open procedure″.

§ 2. In artikel 7, § 1, 2o en in artikel 12, § 1, 2o van hetzelfde besluit worden de woorden ″aanbesteding betreft of
beperkte offerteaanvraag″ vervangen door het woord ″procedure″.

§ 3. In artikel 7, § 1, 4o en in artikel 12, § 1, 4o van hetzelfde besluit worden tussen de woorden ″indien het″ en de
woorden ″een onderhandelingsprocedure″ de woorden ″een bestelling op een raamcontract of″ ingevoegd.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een ″Hoofdstuk IIIbis - Delegaties verleend aan HR-manager″ ingevoegd met de
volgende artikelen :

″Art. 19bis. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de HR-manager het personeelslid benoemd
tot HR-manager of een persoon aangeduid om de verantwoordelijkheid voor deze dienst te dragen, met name
mevrouw Anja Verdonck, RRnr. 710427 264 57.

Art. 19ter. De delegaties verleend in de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 § § 1 t/m 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 worden
overeenkomstig verleend aan de HR-manager. ″

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 8 januari 2014.

Willebroek, 8 januari 2014.

Ir Leo Clinckers,
gedelegeerd bestuurder
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Mobiliteit en Openbare Werken

[2014/200398]

8 JANUARI 2014. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. —
Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur betreffende
de delegatie van bevoegdheden

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 3, 3de lid, artikel 34 en
artikel 38, 3de en 4de lid, verder genoemd het decreet;

Gelet op de wet 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten,
verder genoemd de wet Overheidsopdrachten;

Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 en 19 september 2008 houdende de aanneming van
de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal;

Gelet op de statuten, artikel 35 en artikel 44;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,
zoals herhaaldelijk gewijzigd, verder genoemd het delegatiebesluit;

Overwegende dat de bestaande regeling voor de vervanging van de gedelegeerd bestuurder bij gelijktijdige
afwezigheid van de algemeen directeur vatbaar is voor uiteenlopende interpretatie;

Overwegende dat de terminologie met betrekking tot de procedures voor het voeren van overheidsopdrachten
door de wet Overheidsopdrachten is gewijzigd;

Overwegende er dat het bestellen op een raamcontract in de Klassieke Sectoren niet langer geschiedt door middel
van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

Gelet op alle akten en overwegingen samengelezen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4 delegatiebesluit worden de woorden ″het aanwezige personeelslid met de hoogste rang,
waarbij bij gelijkheid van rang, de delegatie overgaat op het aanwezige personeelslid met de hoogste graad en waarbij
bij gelijkheid in graad de delegatie overgaat naar het in leeftijd oudste aanwezige personeelslid.

8900 BELGISCH STAATSBLAD — 31.01.2014 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


